Beretning fra Sommertur Tjekkiet 2022 Skoda Camping Kosmonosy
Så er en dejlig tur til Tjekkiet slut.
Turen startede på Camping Rote Milan ved Fehrbellin (D) pludselig var vi 4 vogne fra BTN på vej
til Tjekkiet. Fik en spadsere tur til den nærliggenede sø og dejlig aftensmad på den lokale kro.
Dagen efter gik turen Mlada Boleslaw, alle mødte op i løbet af dagen, efter lidt GPS problemer
kom alle i mål. Nogle brugte weekenden på at se Rally og andre hyggede blot på pladsen.
Søndag var alle deltagere mødt op, der var også et par fra Fyn, som blev så begejstrede for vores
koncept og måde at være sammen på at de straks meldte sig ind i BTN, velkommen, et enkelt
hold fravalgte Sydfrankrig for en uge sammen med os, dejligt.
Vi var på tur i Det Bøhmiske Paradis, en dejlig tur, hård for nogle med det skal siges at de ældste
deltagere Erling og Ulla klarede uden besvær.
Vi var på guidet tur til Prag, en rigtig fin tur, med en meget vidende og veltalende guide, fik set
mange fine steder i Prag som man normalt ikke ser som turist.
Knoglekirken i Khutna Hora blev også besøgt, et lidt makabert sted med også vældig intressant.
Der var besøg i Mindelunden ved Lidice, et monument over rædslene fra 2 Verdenskrig,
interessant sted men også et sted der giver stof til eftertænksomhed over menneskehedens
grusomheder.
Melnik, byen med sammenløb af de to floder Elben og Labe fik også besøg.
Skoda museet fik vi også set, også interessant.
Der var selvfølgelig også tid til afslapning/shopping, der var dejligt at kunne bade i den nye pool
lige overfor pladsen. Storcentrene i byen fik også besøg, der var også mange muligheder for at få
brugt lidt penge.
Men der var mest tilslutning til eftermiddagshyggen oppe ved restauranten, som jo sælger rigtig
dejligt koldt øl, der var dog enkelte der fik sodavand...
Tilslut vil jeg gerne sige tak for en rigtig dejlig tur med dejlige mennesker. Håber vi ses igen på en
tur.

Ovenstående 5
billeder er fra
campingpladsen
og eftermiddags
hygge
_______________________________________________________________________________________________

Tur til det Bøhmiske paradis.

_____________________________________________________________________________________

Tur til Pragh med tur guide (ovenstående 10 billeder)
______________________________________________________________________________________________

Tur til Lidice – Skulptur og Rosenhave
(5 billeder)

_____________________________________________________________________________________________

Tur på Skoda museum

_______________________________________________________________________________________________

Tur til Knogle kirken
_______________________________________________________________________________________________

Fællesspisning af eget medbragt mad og hygge med gode vitser
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___________________________________________________________________________________________

Fællesmorgenmad den sidste dag.
På gensyn- hilsen Ingvar

